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LA 6-a F A K K U N S I D 0 D DE TEJA EK OSLO

L.i 7~"n do rdfousto 1952 nie. asocio h-vis sion 
siclcn en OSLO,Norvega je ,kio ni disponis salonon 
Siteto.

Ĉar Ie prczidrnto-C.Hilvcr. Johonsson-nd povis ;• •rto’■foni 1- 
s okre t erio-Einar Ada:'son- salutis Ie ecos tintojn en la nono do 
la Estraro. Specialon saluton li transdonis cl Io. •;rozidontc, 
kiun li renkontis kelkajn togojn pli frue en la So: ora Intor- 
n'cio. Kurso on Bchu s gardon ? Jddo volio, kie li so.no kiel la sakr. 
;rolegis.

Por prezidi dur. 1 . kunsido ni elektis 3: ron Einar Hui t, 
Svodl 'ndo,ko j per Io. protokolo ni elektis Diron A.liild- 

cndone.
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LA MALJUNULOJ S N SVEDIO

prizorgado de maljvmuloj fariĝas pli kaj pli grava problemo en 
sveda tre konata verkisto Ivar Lo-Johansson eldonis en la komenco Ie 
libron Maijunul-Svedir (z-ĴLler loms-Sverige). La verkisto donis en tiu 
tre bonan bilion de la nuna stato pri la prizorgado de la 
Li-prezentis interesajn faktojn ’ 
en la

Svedio. p-1 t 
1952 la 1 j 
ĉi libro J i 

maljunuloj on Svedio.
akiritaj dum kelkaj jaroj per propraj vizitoj 

svedaj maljunulejoj kaj studoj de la maljunaĝaj » •
Li konjektas bazita je popolnombraj prrgnnsoj ke

povaj
sonĝj
70 $ pli alta vivtenŝarĝo ^1 n 1940 kaj 200 \ pli 
19a jarcento.

persenoj je ĉiu maljunulo, en 1960 estos 5 persenoj, 
kaj antaŭ 80 jaroj, 10 ; rsonoj? Ciu laborpovo persono

- ■ - ‘ alta ol

problemaj.

en 1980 estos nur 4 lnb^r- 
en 1940 estis 7 per- 

ekh°vos en 1980 
en certaj tempej de

En Majo 1952 li partoprenis i.a. kuno kun soci elministro G. St^mg on debato 
en sve da radio. Poste Lo-JohanBSon estis invitata p'rtopreni en komitato vokita 
de svedn registaro por esplori la prizorgado de maljunuloj, sed li malakceptis, 
aludante, ke li jam f^ris gravan laboron. Li °nkau prsf-ris esti libera. La 
28-5-1952, la registaro vokis 7 n*  rsonan komitaton sen Lo-Joh'nsson. Dum 1961, 
studis ankan la vivon de maljunuloj en Pr incio kaj verkis raportojn pri si j 
spertoj en sve^a koopera semajn' gazeto. Antaŭe li verkis tre informajn kaj 
instigajn librojn pri la proletara vivo de antaŭaj svedaj teri boristoj.

gazeto de Sveda Soci ^1 admi ni strado ni citas : En Oktobra pasinta, 
jaro, en Stockholmo estis fondita klubo de Maljunuloj en 1° Malnava Urbo. Ciuj 
enloĝantoj pli ol 70-j raj en tiu ĉi distrikto povas akiri membrecon k~j pli ol 
100 membroj aliĝis. Ĉirkaŭ 10 kunvenoj estas ar^nĝiVj jare. Membroj kaj ne mem~ 
broj kune amuzas unu la alian. La klubestraro ank*v  prizorgas kontakton inter 
la membroj inter la kunvenoj per rondleteroj, telefonaj kontaktoj ktp. La nr.mbro 
iom post iom ricevis plifortigita sento, ke 1^ klubo estas ili1 propr i klubo kaj 
ne kulbo organizita le aliaj \>or maljunuloj. La klubo sekve stimulis la sentan 
de komuneco inter la maljunuloj, kiuj pli facile ol "li 1 j ‘»ĝaj sentas 1*  izoleco

He nri k JG ^.HLSSON

NE ISLAMA Estimata Sinjoro Redaktoro, 
■■ Hodiaŭ mi ricevis ~ “
nJURN/iLISTOn kaj mi rapidas tutkore danki • 
de mia informo pri la INTERNACIA ISLrJLJL^ 

BEL..J aRTOJ.Mi esperas, ke diversnaciaj samideanoj 
informo en siajn naciajn lingvojn kaj pri 

naciaj gazetej.Malgranda rimarko : la Akademio estas Islamana, 
apartenanta al Islamanoj / anoj de Islamo 
Islamanoj / anoj de Islamo. Islama = de T 
institucio kaj sekve, ne estas Islama.

ISLAMANA Nron 17-18/1952 de via ŝatata M 
vin pro ĝi kaj pro la bonvola publiki 
aICDSMIO DE SCIENCOJ, LITERATUROJ JUJ

klopodos pri 
la publikiga

la traduko de 1? dirita 
de tiuj tradukoj en la

Prof.

ne Islama. Islamana = 
k'z r, konsist anta e1 

akademio ne est^s religia

sed
» aŭ en ĉi tiu 

Islamo, iŭa

....Sincere via 

Ismail ^icslaw

j
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GREKLANDO - INTERESA LANDO NORDE
—.................*

La j-ro 1951 estis rimarkita jaro en 1” 3= r„ n e
tiu-jare montris sin en la insulo. La scienistcj klarigis keilaj kr^bi

supozi, k. ili venis n-g'ntaj al 1- insulo, aŭ ke ili ftis ei v. ĉiela.
Alia pruvo, ke la kulturo venis al la insulo 1951 estas la sciigo, ke oni ko- 

menc s impostigi varojn, kiuj venas al la insulo el eksterlando. Pli frue, Gr.r.- 
l.an .o nek havis ratojn, nek impostojn. Do nun per ratoj kaj impostoj, 1- civila- 
cio tonis novaĵojn al grenlanda vivo. Se oni serĉas kaj nun diras, ka p-_r tio 
la kulturo venis al la eskimoj, ni nur notas tion, kiel kuriozaĵojn, se’ vei’s 
p-roli serioze pri tiu inter sa parto de la mondo.

t

Grenisto estas konata kiel lanto de glacio, la vastaj neĝokampoj, malvarmo, 
la lan^o ie eskimoj, de grandioza naturo kun neordinara kolorpompo, n riskri- 
beblo.j lumefektoj ktp. Gi sitios relative proksime al Usono, sed malproksime -•! 
Eŭropo. Tamen, ĝi apartenas al Eŭropo, al la malgranda Danlando.

En 1” joro 1720, la dana misiisto Hans Egede kaj lin edzino venis al Gronlando 
por disvastigi la kristanismon. De tiu tempo, la grenlandanoj - la eskimoj - 
estiĝis fidelaj al Danlando kaj montris grandan intereson por la sociaj k»r. iĉ-j 
en Danlando kaj por la dana kulturo.

batalo, sen s?ngo, sen protesto, ie aliaj lentoj, Grenisto aligis 
ĉar je tiu tempo la glaciaj regionoj ŝajnis nevaloraj.kaj oni tute 
la modernajn militiretonjn, kiuj bezonas ŝc glaciajn regionojn por 
ktp...

Sen
l^nlo, 
trovis 
bazojn

Pri Granito nuntempe oni

D :n- 
ne ĉ-j-— 

flug-

povas diri, ke grani'■ntano j-eskimoĵ pli kaj 
komencas transiri al eŭropaj kutimoj. Multaj uzas e-’ropeajn vestaĵojn. Ankan-. ’ 
1” foko-ĉasontoj en la norda p-rto enakvigas siajn kajakojn vestit c er. fokfelo 
- kajako estas barko tre malpeza, kiun oni povas porti sur 1' k-e, subbrake se 

cni volas.
C 4 ,r> rOH /rr->n^”1 vilaĝoj en la sudaj partoj, oni nun uzas ”leavestaj”ĵn. 

a 4. +«*  v^Snknir kiuin oni oni nun uzis gr^n^j kun DCuarD--. jn- n^V.n vivon. L- Grenle™;! h,vlf13 vi «

lj&ĵi«kojn knj «erp-rte HSn. ekster nin maulo.
La soci” vivo en Grenlanto estas tute ŝanĝita. D- evoiuo rapila^mar s
L’ . " ^1 ĴK pure n-tur-m^strumaio, b^zit?. jo f,k^s..o on

lasta ’.uonjircen.o. ..1 k marbenkoj tonas pli gr^j
ris al mona mastrumado kaj 1. na.,., sux

j esploristoj ludis gravan rolon por la 
pli iltn‘ instruado - inter alie p^r

Multe da grenlandanoj usas la eblojn s-u 
j komunikiloj, oni havas bonan kontakton kun ia e.s - 

rompiĝis. Paroladoj en greni mda kaj ona 
danco tonas pleeurojn al gejunuloj kaj m ĵ 

ministerio eldonis anglolingva ^^^^^ror. 'e 

la Donoj, - almenaŭ ne ĝis nun - h. — n-t.:rriS';ojn
ekspluatis 1' insulon. Greni*  o h • ..g
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v--q socio ĉi-n ritr kt s 1- 1-zonojn ki 1

r jton uzi sian lingvon k^j nur post ' to

la 1-ponoj
roir- lingvo - kaj .-n*  n
:*i  ilrr n'n ci c j robi . v

bonajn sva1 jn civit nojn. Ili h vu<

■e 1- laponoj mem la fs~ro ronĝis

la sve1-n lingvon. Li ŝtlernejojn , kie 1^ 1-panoj ank-ŭ povis 1 rni 

pagis -1 instruistoj kiuj instruis 1 1 1 -onoj le 1-pon-n lingvon.

Li laponoj nun ŝuis 1? ŝimojn f verojn kioi li'j civit noj en li

Ili ricevis subvenciojn por plibonigi li loĝejojn.
tr blovaj, fumpl-na.j kai nrlvrma- 1'pcntjnl j 

bibliotekojn kaj lli ricevis subvenciajn por 

ii tiu popolo, kiu loĝos aeris Ie 

mallumo kaj malvarma vintra- o 
vintronoktoj
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bon-jn loĝejojn nst ii aŭ logi en 

Nun oni rnk'v helpis ilin 

stupron loj. Lo nov- t-a,- v.r.is

■icevi

Cirko, en li regione ■ 1 1'^.g ’
-’e 13 belo Nordlumo ’um multaj kl^rij x«xixfcwK:xir$ 

Meznokta Suno ’.um monato soni rtemiO.

1? Polusa

I ankaŭ 1-r^v
kaj kun la


